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DOCUMENT DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
TRANSPORT EXTRAORDINARI DEL COL·LEGI D’EDUCACIÓ ESPECIAL SANT JORDI
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
1.- OBJECTE
______________________________________________________________
Servei de transport per als alumnes del CPEE Sant Jordi per al trasllat i itineraris als llocs de
realització de les següents activitats per a l’any 2019.
a.- Desplaçament a les instal·lacions esportives municipals de Tortosa, un dia a la setmana
per realitzar l’activitat de piscina.
b.- Desplaçaments amb bus de línia regular per a la zona de Jesús –Roquetes - Tortosa
amb abonament específic per grups.
c.- Desplaçaments per excursions, colònies escolars, activitats esportives, etc, incloses en la
programació anual del centre.
2.- USUARIS
______________________________________________________________
Els usuaris són alumnat escolaritzat en el CPEE Sant Jordi de la Diputació de Tarragona i
els professionals que els acompanyin. L’alumnat presenta necessitats educatives especials
derivades de dèficits motrius, sensorials i intel·lectuals, que podran necessitar, o no,
ancoratges.
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El nombre d’usuaris serà aproximat a cada desplaçament i dependrà de l’activitat que es
durà a terme.
Per necessitats del servei, es podrà variar el nombre d’usuaris.
3.- TEMPORITZACIÓ
______________________________________________________________
a) Desplaçament fins a la piscina municipal de Tortosa, durant el període gener - maig i
octubre - desembre de 2019. Un dia a la setmana (divendres), en horari de 10,45 a
12,00 hores.
b) Desplaçaments amb itinerari Jesús –Tortosa - Roquetes, per activitats de curta
durada fora del centre durant tot el 2019. La parada de bus i l’horari resta obert. El
centre demanarà, amb la deguda antelació, l’abonament amb el nombre de viatgers
i el dia del servei.
c) Desplaçaments per a les excursions, de mig dia o dia sencer, o colònies
programades a la Programació Anual de Centre durant el 2019. Dels horaris, les
places i la destinació, s’informarà en el moment de fer la petició del servei. En la
taula de preus unitaris es fa una previsió estimada de destinacions i nombre de
viatgers. La petició del servei es farà amb aproximadament 7 dies d’antelació.
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4.- CONDICIONS PARTICULARS
____________________________________________________________
Es tracta d’un servei de transport discrecional de passatgers per carretera, en l’especialitat
de transport escolar d’educació especial.
El contractista haurà d’assumir les següents obligacions:
a) Les derivades de la normativa vigent en matèria de transport escolar i circulació de
vehicles destinats a aquesta funció.
b) Acreditar que els professionals que realitzin el servei tinguin els carnets i/o
autoritzacions corresponents per al desenvolupament de la tasca que prestin, és a
dir, carnets de conducció d’autocars obligatoris i necessaris per al transport escolar.
c) Acreditar que l’empresa té contractada una pòlissa d’assegurança de vehicles, amb
responsabilitat civil il·limitada per danys i perjudicis soferts per les persones
transportades i derivades de l’ús i circulació dels vehicles durant, o, com a
conseqüència del transport. Per aquest motiu a l’oferta econòmica hi haurà d’haver
annexa la relació de vehicles, identificació i pòlissa corresponent.
d) Tenir donats d’alta a la Seguretat als professionals que realitzin el servei dins les
modalitat permeses per la Llei.
e) La revisió i autorització de circulació dels vehicles com a transport escolar,
acompanyant també la corresponent documentació i identificació dels vehicles, amb
llistat de les matrícules dels mateixos.
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f)

Certificar que els vehicles per a realització dels serveis estiguin adequats al transport
d’alumnes amb disminucions físiques i psíquiques especials, concretament, hauran
de comptar amb cinturons de seguretat, per seient i/o ancoratges per a cadiretes o
cadires de rodes i PMR (plataforma mobilitat reduïda).

g) La puntualitat en el servei del transport respectant l’horari pactat.
h) Atendre les possibles variacions d’horari, nombre d’alumnat, professionals
acompanyants i parades.
i)

Mantenir els vehicles en perfecte estat de desinfecció i desinsectació.

j)

La presentació impecable dels vehicles en el seu aspecte de conservació, tant
interior com exterior.

k) Atendre les peticions de serveis extraordinaris de viatges o excursions de l’alumnat i
professionals del centre al mateix cost que els dels diferents trajectes pressupostats
per a aquest contracte.
l)

Als efectes del transport i incidències del mateix, el contractista accepta
expressament les indicacions de la direcció o de l’administració del centre en relació
amb aspectes de seguretat o comoditat de l’alumnat.
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5.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ
______________________________________________________________
El pressupost màxim orientatiu és de 9.500,00.- euros per a l’any 2019 (IVA exclòs).
9.500,00.- euros
950,00.- euros IVA (10%)
10.450,00.- euros Total

Aquest, es regeix pels preus unitaris següents:
Itineraris

1.- Itinerari Piscina
CPEE Sant Jordi – piscina
municipal de Tortosa. Anada i
tornada. Bus de 50/55 places.

Preu/dia
Nombre
Import
(IVA
no aproximat
de
inclòs)
desplaçaments

100 E

50
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2.Itinerari
Jesús-TortosaRoquetes
Estimació
Abonaments per a grups
Trimestral
250 euros
3.- Itinerari de 2 servies de
colònies escolars (4 viatges)
Bus de 50/55 places. Fins un
màxim de 200 quilòmetres de
desplaçament.

4.- Itinerari per excursions amb
un Radi màxim de desplaçament
100 quilòmetres.

TOTAL SENSE IVA
TOTAL IVA 10%
TOTAL IVA INCLÒS

5.000,00 E

1.000 E

500 E

4

2.000,00 E

250 E

6

1.500,00 E

9.500,00 E
950,00 E
10.450,00 E

El servei s’adjudicarà a l’empresa que presenti el preu total més avantatjós econòmicament,
sumats tots els imports unitaris, és a dir, la suma que resulti de multiplicar el cost de cada
itinerari pel nombre de viatges.
La documentació especificada en el punt 4c), que es demana juntament amb l’oferta
econòmica, no es valorarà, sinó que es tindrà en compte com a requisit tècnic.
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6.- FINANÇAMENT DEL CONTRACTE
______________________________________________________________
El cost d’aquest contracte anirà a càrrec de la partida de transport del CPEE Sant Jordi 2022
326 22300.
7.- DURADA DEL CONTRACTE
_____________________________________________________________
La durada del contracte s’estableix per a l’any 2019.
8.- PAGAMENT
______________________________________________________________
El contractista té dret a cobrar pels serveis objecte d’aquest contracte que s’hagin prestat
efectivament, a mesos vençuts, i de conformitat amb els terminis de pagament establerts per
la Diputació de Tarragona.
Es facturarà de manera independent cadascun dels conceptes i en funció dels dies de servei
per mes.
Les factures hauran d’indicar necessàriament les següents dades:
Ens amb competències en comptabilitat pública i contractació:
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
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Unitat responsable de la contractació:
CPEE Sant Jordi
Núm. expedient contractació:
80043300008-2018-0012920
Les factures hauran de ser emeses electrònicament en format Facturae, mitjançant el punt
general d’entrada de factures electròniques de la seu electrònica de la Diputació en l’adreça
https://seuelectronica.dipta.cat/ o mitjançant el servei e.Fact del Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya (CAOC).
CODIS DIR CPEE Sant Jordi
OFICINA COMPTABLE: L02000043
ÒRGAN GESTOR: L02000043
UNITAT TRAMITADORA: GE0001047
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